
Visita institucional – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, fez uma visita ao 
TRF5 na última quinta-feira (9). O objetivo foi promover um diálogo e am-
pliar a integração do Judiciário. Toffoli conheceu a galeria de ex-presidentes 
do TRF5, o Memorial Djaci Falcão e o Memorial do TRF5. No mesmo dia, 
uma equipe do STF que acompanha-
va o ministro promoveu uma reunião 
com representantes do TRF5 e com 
os presidentes das Turmas Recursais 
de Pernambuco para debater sobre o 
juízo de admissibilidade de recursos.
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Relógios de ponto são instalados no térreo
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+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes
Autogestão em Saúde realiza primeira 
reunião com rede de colaboradores

equipe de projeto da Auto-
gestão em Saúde do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 realizou, na última sexta-
-feira (10), a primeira reunião por 
videoconferência com a rede de 
colaboradores do Programa nas 
Seccionais vinculadas. A rede de 
colaboradores representa o gru-
po de servidores e magistrados 
encarregados de divulgar o Pro-
grama da Autogestão nas suas 
respectivas Seções da 5ª Região. 
O objetivo foi compartilhar com 
representantes das Seções Judi-
ciárias o andamento do projeto e 
as futuras ações para implantar o 
modelo. Com o propósito de ofe-
recer uma opção mais vantajosa 
em comparação ao que existe no 

A

Os relógios de ponto que antes 
estavam instalados no mezanino 
e no segundo e quarto andares 
foram retirados e reinstalados no 
térreo do edifício-sede do TRF5. 
Aprovada pela Diretoria-Geral, a 
medida para reorganizar a lo-
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mercado de planos de saúde, a 
Autogestão buscará oferecer ser-
viços em saúde com valores justos 
e atraentes para os magistrados e 
servidores ativos e inativos, pen-
sionistas,  dependentes (cônjuge 
e filhos) e agregados. Os atuais 
agregados dos planos contratados 
com o Tribunal terão migração 
garantida; já os novos deverão 
se adequar aos critérios a serem 

definidos em regulamento fu-
turo. Segundo a juíza auxiliar da 
presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, o auxílio dos colabora-
dores do projeto nas Seções é 
fundamental para a conquista da 
confiança dos demais magistra-
dos e servidores.
Próximos passos - O gerente do 
projeto, Magnus Medeiros, in-

formou que a ideia é disponibilizar 
uma página virtual da Autogestão, 
além de realizar pesquisas para 
compreender as necessidades em 
saúde dos servidores. Também ha-
verá a aplicação de uma enquete na 
própria página virtual para se redefi-
nir o nome da autogestão do TRF5 e 
Seções, que nasceu intitulado como 
“TRFMED”. 

calização dos equipamentos foi 
tomada após um levantamento 
realizado pela Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação, que 
verificou a baixa utilização de usu-
ários nos andares citados. Agora, 
o térreo contará com quatro re-

lógios de ponto: dois que ficam 
próximos aos banheiros e outros 
dois que ficam perto da escada 
que dá acesso ao mezanino. Os 
equipamentos permitem tanto o 
uso da biometria quanto a utiliza-
ção do cartão.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
está com inscrições abertas para 
seleção de 16 conciliadores que 
atuarão na Subseção Judiciária de 
Campina Grande. Os interessados 
poderão se inscrever até o dia 
7/2, no site da JFPB (www.jfpb.jus.
br). Para participar da seleção, os 
interessados precisam ter idade 
mínima de 18 anos, pleno gozo 
dos direitos políticos, ausência de 
incapacidade que impossibilite o 
exercício da função e nível de ins-
trução superior incompleto, supe-
rior completo ou pós-graduação. 
(Com informações da Ascom/JFPB). 

Juíza Federal Gabriela Lima 
Fontenelle Câmara

SJCE
Kennedy da Silva Figueiredo
Gab. Des. Federal Alexandre Luna Freire
Maria Goretti Ferreira da Silva
Divisão da 4ª Turma
Atlas de Araújo Silva
Inteligência Segurança Privada
Marcos Sarstedt Cabral
INDRA
15/01

Juiz Federal Lauro Henrique 
Lobo Bandeira

SJRN
Roberto Amâncio dos Santos
Secretaria Judiciária
Albertina Batista Pereira
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho
Caio Cézar Marinho de Souza
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
José Carlos Mendes Silva
NE SUSTENTÁVEL
Jayanne Victória da Silva Souza
Divisão de Protocolo e Distribuição


